
Bestyrelsesmøde 
 

Lørdag 2. april 2011 kl. 10.00 hos Henning Kusk, Bentevej 

Referat 

 
Til stede: Poul Kristensen, Finn Pedersen, Frans Møller, Henning Kusk. 

1. Referat af bestyrelsesmødet 24. juli 2010 blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Generalforsamling - Generalforsamlingerne holdes på vandrerhjemmet lørdag 21. maj kl 10. i 
forlængelse af GNVs generalforsamling. Indkaldelsen sendes med alm. Brev, der udover indkaldelsen 
indeholder 2010-regnskabet, 2012-budget, meddelelse om grenindsamling i efteråret samt hvis pladsen 
tillader det en revideres udgave af "Vis hensyn"-listen. 
På valg er formand Henning Kusk, formand for vejudvalget Poul Kristensen samt Kirsten Højgaard. Den 
annoncerede dato i juni (på hjemmesiden) er trukket tilbage, da vedtægterne foreskriver 
generalforsamlingen afviklet inden udgangen af maj. 

 
3. Regnskab for 2010 er afsluttet Kasserer Frans Møller orienterede. Møller oplyste, at medlemmer, der 
ikke ønsker grenafhentning, belaster foreningens økonomisk med omkring 900 kr. pga. ekstra kørsel hos 
vores EDB-leverandør. De medlemmer, der ikke ønsker grenordning skal desuden manuelt pilles ud blandt 
GNGs knap 400 medlemmer. 

 
4. Vejene - har lidt i den strenge vinter, men standarden er tålelig, da vedligeholdelsen startede lidt tidligere 
end normalt. Vejformand Poul Kristensen orienterede om forsøget med begrænsning af støvplagen med 
Dustex. Forsøgene faldt i 2010 heldigt ud. Bestyrelsen har for at være sikker besluttet at gentage forsøget i 
2011 dels på en del af de samme strækninger dels på en ny strækning for at efterprøve om belægningen 
egner sig. Prisen pr. meter er uændret i forhold til 2010. Vejformanden oplyste, at der på en del af vejene 
skal lægges ny belægning for ca. 30.000 kr. før Dustex virker, hvilket bestyrelsen bevilgede. 
Der er skrevet kontrakten på vedligeholdelse af vejene i 2011 til uændret pris i forhold til 2010. 

Der forsvinder desværre stadig nogle af GNGs private skilte med opfordring til kun at køre 20 km./t på 
vejene. Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ser "herreløse" skilte andre steder end i GNGs område til at 
inddrage dem. Bestyrelsen hører også gerne om væltede eller henkastede skilte. 

 
5. Flisordning Indsamling i efteråret 2011 starter mandag 24. oktober. 

 
6. Klage over vejafmærkning - taget til efterretning uden bemærkninger, at en grundejer til kommunen har 
klaget over afstribningen, hvor vejen til Nordstranden svinger fra Stokkebro/ Emmedsbovej. Bestyrelsen har 
besluttet at bede om et møde med repr. for tekn. forvaltning for at drøfte flere emner af betydning for GNG 

 
7. Lokalplan for sommerhusområdet nord for Fjeldholmvej er endelig godkendt af byrådet. Kun to af 
Grundejerforeningen Fridavejs indsigelser blev indarbejdet. Ingen af GNGs forslag blev indarbejdet. 

Referat Henning Kusk - lagt på siden 7. april 2011 

 


